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Tisztelt Olvasó! 

Szeptember van, túl vagyunk a nyári szezonon és az ezzel járó többletterhelésen. Visszatekintve sikeresnek ítélhető 
meg a nyár, az önkormányzat által üzemeltetett vár és strand is szép bevételt produkált, biztos alapot adva a költség-
vetésnek. 
Az őszre tervezett beruházások közül várhatóan elkészül a ciframajori vízvezeték egy szakaszának cseréje, a Rókarán-
tói út és a Révész utca aszfaltozása, valamint a téli időszakban a Szabadság utcai járda felújítása is. Emellett az önkor-
mányzat dolgozói folyamatosan dolgoznak a kisebb munkák elvégzésén, a falu csinosításán. 
A várban a négy szombat esti koncertből hármat tudtunk megtartani, ezek nagy sikerrel zárultak. Ugyanez mondható 
el a szerdai komolyzenei estékről, melyekkel a település több pontján szórakoztattuk a folyamatosan gyarapodó szá-
mú hallgatóságot. Idén rendeztünk három hagyományőrző napot is a várban, ezeket is sokan látogatták. 
Augusztus 29-én megrendeztük az Idősek köszöntése rendezvényt, melyen a bizonytalan őszi helyzet miatt kissé szo-
katlan időpontban köszöntöttük a település 65 év feletti lakóit. 
A nyáron a falu közbeszédében jelentős téma volt a hulladékkezelés kérdése, ez mindenképpen változtatásra szorul, 
és a képviselő-testület keresi a megoldást a problémára. Addig kérnék mindenkit, hogy lehetőleg próbáljunk minél 
kevesebb hulladékot termelni, erre már a vásárlásnál is figyeljünk oda! 
A nyár végén a Szigligeti Félmaraton ügye is felborzolta a kedélyeket. Mivel eléggé ellentétes információk láttak nap-
világot, igyekszem tisztázni, hogy mi történt ezzel kapcsolatban. A tavaly szeptemberben megrendezett versenyt kö-
vetően elődöm, Balassa Balázs polgármesteri minőségében elvi hozzájárulást adott a rendezvény 2021-es lebonyolí-
táshoz. Ezt követően a testület márciusban kapott kérelmet e-mailben a szervezőktől. A testület végül úgy döntött, 
hogy nem támogatja a rendezvényt, a döntésről e-mailben tájékoztattuk a szervezőket azon a címen, ahonnan a ké-
relem érkezett. Innentől kezdve hónapokig nem történt semmi, majd egy újabb kérelmet követően a testület július 
20-án ismét kifejezte, hogy nem támogatja a rendezvényt. Ezután többször egyeztettem a szervezőkkel, próbáltunk 
alternatív útvonalat találni a környező települések bevonásával, de nem sikerült megállapodni. Ezt követően a főszer-
vező kért egy nyilatkozatot tőlem, melyet készségesen megírtam. Ennek birtokában a facebookon jelentették be au-
gusztus 28-án, hogy nem rendezik meg a versenyt. A máig olvasható kommentek közül több már-már rágalmazás 
kategóriáig fajult. Többek között a szervezők megzsarolásával gyanúsítanak minket, melyet határozottan visszautasí-
tunk. Azt is visszásnak érzem, hogy a kommentelő álnéven, kép nélkül tette ezt meg. Tudom, hogy az internet többek 
között feszültséglevezetésre szolgál, de ezek a megnyilvánulások már átléptek egy határt. 
Nyilvánvaló, hogy komoly indulatokat gerjesztett az ügy, a településen sem értett mindenki egyet a testület határoza-
tával. Nem mondom, hogy biztos vagyok a döntésünk helyességében, vagy nem tudtunk volna alternatív megoldást 
találni. Azonban a szervezők a márciusi határozatot követően július végéig nem kerestek meg minket, semmilyen 
párbeszéd nem folyt, a döntésünk elfogadásáról sem kaptunk reakciót. Így a helyzet eszkalálódását a rosszul és rossz 
időben megtörtént kommunikációnak tudom be. 
Ha már rendezvényeknél tartunk, a napokban értesültem róla, hogy a Szigligeti Turisztikai Egyesület idén nem rende-
zi meg a Süllőfesztivált. Így az ősz utolsó falusi rendezvénye a szeptember 11-i falunap lesz, melyre mindenkit szere-
tettel várunk! 
 

Balassa Dániel polgármester 
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Közös múltunkra emlékeztünk Monostorapátiban 

Az elmúlt hónapokban többször találkozhatott a Harsona Olvasója egy-egy cikkel, mely az Almád monostorról, vagy 

Monostorapáti és Szigliget közös történelmével foglalkozott. Nekünk, Szigligetieknek azért fontos ez a téma, mert 

pontosan 900 évvel ezelőtt keletkezett azon monostor-alapító levél, melyben először szerepel településünk neve. 

Monostorapáti lakossága, és az Almád monostor önkéntesei pedig azzal tették emlékezetessé az idei esztendőt, hogy 

a 2017-es ásatás során előkerült monostoralapítók - Atyusz és mostohaanyja, Gyönyörű Úrnő, illetve egy ismeretlen 

férfi és egy gyermek - földi maradványait az ottani plébániatemplom kriptájában temették újra. 

 

Az újratemetési szertartásra augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén került sor. A négy urnát a szentmise ide-

jére a monostorapáti templom szentélyében helyezték el.  A misét dr. Balázs Pál, az Almád monostor címzetes apátja 

tartotta. Az apát úr szentbeszédében arra a lelkületre tért ki, ami őseinket monostor alapítására indította. Az utókor 

hálával és köszönettel tartozik az alapítóknak, hiszen minden monostor és templom egy jel: nemcsak az elődök, de a 

jelenkorban élőknek hitét és elmélyülését szolgálja. Kitért arra is, hogy a Szent István király kora óta a keresztény ma-

gyarság arra törekedett, hogy haláluk után minél közelebb kerüljön porhüvelyük a templomok épületéhez: közel lenni 

a szenthez és benne várni a feltámadást. Ezen a napon az alapítók méltó körülmények között térhettek vissza a temp-

lomba. 

 

Takács Péter monostorapáti polgármestere Szent II. János Pál pápa szavait idézte a jelenlévőknek, melyet első ma-

gyarországi látogatásakor a magyarokhoz intézett. Végezetül pedig ezt üzente beszédében: ha kicsit is meginognánk 

hitünkben, vegyük alapul az Atyusz család szilárd hitét, akaratát és meggyőződését. 

 

Ezt követően a monostor állagmegóvásában részt vevők kísérték az urnákat a templom északi falánál kialakított krip-

tához, majd mécseseket helyeztek el az emlékművön. Illés Sándor plébános megköszönte mindazok munkáját, akik 

bármilyen módon segítették a monostor körüli munkálatokat. 

 

A teljes szertartás visszanézhető a Veszprémi Érsekség Youtube csatornáján. 

 

Szigligetről hárman vettünk részt ezen az eseményen. Amikor elhelyeztük a megemlékezés koszorúját az alapítók 

kriptája előtt, nemcsak a Monostorapátiakkal való közös múlt tisztelete vezérelt bennünket, de a  reményünk a két 

település és egyházközsége közös jövője iránt is. Az elmúlt 900 év az ilyen találkozások és gondolatok fényében volt 

megélhető, ezen gondolatok mellett kell tovább haladunk a jelenben. 

Szabó Tibor András 
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Augusztusi csillag(l)eső 

Az augusztusi éjszakák legismertebb égi látványosságai a hullócsillagok, amelyet a csillagászok Perseidák-

meteorrajnak neveznek. Ekkor nem kell hosszasan várni arra, hogy megpillantsunk egy hullócsillagot, hiszen percen-

ként több fényes csík is megjelenik az égen. Csupán egy kevésnyi szerencse kell, hogy a megfelelő részét nézzük ab-

ban a másodpercben az égnek. 

Az ember évezredek óta kíváncsisággal szemléli az égboltot. Az égképek között kevésbé jártasak is könnyen megtalál-

ják a Göncöl-szekeret, ismerik a hold fázisait. Egy hullócsillagos nyári este kellemes programnak ígérkezhet kimenni a 

szabad ég alá, és elmerengeni a többszáz fényévre levő égitestek rejtélyein. 

Ezt tettük mi is, augusztus 10-én a strandon, a kisvíz mellett. Felkerestük a „nagy nyári háromszöget“, a Kisgöncölt, és 

a Nagymedve csillagképet, láttuk, ahogy az Ökörhajcsár tereli szekerét, megnéztük a Tejúton átsuhanó Hattyút, és 

megismertük az Adroméda mondakör szereplőit: 

Perseuszt, Kéfeuszt, és Kassziopéiát. Később a boly-

gók közül a Sza-turnusz és a Jupiter csatlakozott az 

égi vetítővászonra. Szerencsénk volt, mert tiszta volt 

az ég. Izgalom volt bőven, olyan is, ami 

„hidegzuhanyként“ ért bennünket :), de a legna-

gyobb öröm az volt, ha közösen pillantottunk meg 

egy-egy átsuhanó hullócsillagot. 

Úgy tartják, ha valaki hullócsillagot lát, gyorsan kí-

vánnia kell valamit. Részemről azt kívánom, hogy 

jövőre újra együtt nézhessünk bele az augusztusi 

csillagos éjszakába. 
Szabó Tibor András 

Fotó: Szentiványi Péter 

Szeptember 18-án 15 órától 

szemétgyűjtést szervezünk 

a patakpart mentén, majd ezt követően 

szalonnasütésre várjuk 

a résztvevőket a Gólyaligetben. 

Találkozó: a Gólyaligetnél 15 órakor 

Szemétgyűjtés 

Szabó Tibor András 
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Júliusi és augusztusi történések 

a Szigligeti Általános Iskolában 

A nyári felügyeletet követően azonnal kezdődtek a tetőn a munkálatok. A kivitelezők szakértelmét bizonyítja, hogy az 

esőzésekkor sem ázott be, a még csak fóliával borított tetőzet. 

2021.07.06-án katasztrófavédelmi ellenőrzés zajlott intézményünkben. Mindent rendben találtak a szakemberek. A 

tetőcserét követően a villámvédelmi vizsgálatokat kell megújítatnunk. 

2021.07.17-én 30 éves osztálytalálkozót tartottak, az 1991-ben végzettek. Remek hangulatban elevenítették fel az 

iskolás éveket és meséltek egymásnak életük fontosabb eseményeiről. Nagy boldogság volt, hogy felsős osztályfő-

nökük, későbbi igazgatónő Szabó Lászlóné, Terike is jelen tudott lenni az eseményen. 

2021.07.26-án érintésvédelmi mérések történtek. Minden konnektor, hosszabbító, lámpatest mérése lezajlott.  

Karbantartónk, Pisti javító festéseket végzett, padokat, székeket, zárakat javított. Vali, Lídia, Zsani takarított, mosott; 

termet, udvart rendezett. Néhány pad és szék teljes felújítását Csepregi László végezte és végzi majd még. Szijártó 

Barnabás kapcsolókat, konnektorokat cserélt. Ezekre az anyagi fedezetet a fenntartónk, a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ biztosította. Szigliget Község Önkormányzata jóvoltából Mészáros István elvégezte az ablakcsere utáni utolsó 

simításokat. Az új fa ablakokra, (két osztályba és a két mosdóba) biztonsági zárak kerültek felszerelésre. 

A 4. és 6. osztályosok úszásoktatásának előkészítése is megkezdődött.  

12 év felettiek oltásának szervezése is megtörtént. Gabi néni is szokás szerint tartotta a frontot a nyár folyamán. 

Első osztályosok termébe a Balatonfüredi Tankerületi Központ és Szigliget Község Önkormányzata új padokat és szé-

keket vásárolt, amelyek már augusztus folyamán meg is érkeztek. Verő Kati néni és Burucsné, Barbara néni más meg-

lepetéssel is készült a legkisebbeknek! 

Élményekben gazdag, eredményes tanévet kívánok mindenkinek! 

 

Dömötöri Józsefné, Csilla néni 
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Sport 

2021. augusztus 28-án Vonyarcvas-

hegyen rendezték a Mozdulj Balaton 

programsorozat döntőjét. Szigliget 

csapata hat mérkőzést játszva (négy 

győzelem, két döntetlen, 13:3-as gól-

különbség), 164 év össz. életkorral 

megnyerte a labdarúgás döntőjét. Az 

első helyezéssel még az északi part 

legeredményesebb strandja címet, 

kupát és a 34 balatoni település 4. 

legeredményesebb strandja címet, 

kupát is elhoztuk! Köszönöm Becskei 

Lórinak és Vadász Attilának, hogy 

idejüket, energiájukat rááldozták er-

re a napra, egy jó, igazi csapatot al-

kothattunk Szigligetet képviselve. 

 
Mile Pál 
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MÁRTA MASSZÁZS 

Fáj? 

Nyilall? 

Hasogat? 

Nem tudja a kezét 
emelni? 

Mozgásszegény 
életmód? 

Egyes fejfájások 
kezelése! 

VAN RÁ 
MEGOLDÁS! 

VADÁSZ PÉTER 

szobafestő-mázoló tapétázó 

 

 

 

 

 

 

 

HOMLOKZATÁLLVÁNY BÉRBEADÁSA 

8264 Szigliget, Szabadság u.19. 

Tel: 30/472-7744, 87/461-435 

A masszázs kíméletesen, 

mégis hatékonyan oldja a fájdalmas 

izomcsomókat, letapadásokat. 

Kezelés közben pedig a lélek is feltöltődik. 

Bejelentkezés: 06-30-423-2070 
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Kirándulás Szigligetbe 1882 augusztusában 

Ez az írás a Veszprém Megyei Heti Közlöny1882. augusztusi számában jelent meg: 
 
 „ Zala megye értelmiségéből mintegy ötvenen e hó 26-an a Balaton partján fekvő regényes Szigligetre tettek sikerült 
kirándulást. Ha valaki a Tatra fenyveseit, vagy Máramarosnak sűrű, rengeteg erdősegekkel borított hegytömegeit vél-
ne itt feltalálni, az szerfelett csalatkoznék. Sem merészen felnyúló hegyeket, sem bámulatos sziklacsoportokat, sem 
pedig elragadó szépségű vizeseseket nem lát itt a turista. Hegyek itt fel a legmerészebb ívezetü csúcsokig mintaszerű-
en iskolázott szőlőkkel borítva, ahol a természet nyújtotta, könnyen átlátható, gazdag szépségek közt egyedül a talaj 
van mesterségesen kikészítve, hova a föld népe azt veres verejtékkel hordja fel. A balatoni partfejlesztésről, a he-
gyeknek gyakori megtekinthetésére alkalmassá tételéről szó sincs. Amint Kisfaludy Sándor találta a vidéket, úgy van 
az most is, s nem csoda, hogy Balaton-Füreden kívül a partok legszebb részeit is csak a szomszédos megyék lakói láto-
gatják. A látogatások czélpontja Badacsony és Csobánczon kívül az örökösen vidám, enyhe levegőjű Szigliget. Vendég-
lő, a hova az utas betérhetne, csak par óranyi távolságban van. Aki tehát elvezni kívánja a tájék szépségeit, rendesen 
a vendégszeretetet kénytelen igénybe venni. Nőkkel vegyes társaság meg éppen erre van utalva. Mi is így tettünk. A 
Kisfaludy-villában fogadtak bennünket, hol Kovács György uram kitűnő balatoni halételekkel szolgált. Mivel ez össze-
jövetel a tavali szép sikerű mulatságnak ismétlése volt, a jelenlevők gyönyörű emailirozott iranczia készítésű ezüst 
burnot szelenczével kedveskedtek a jó öregnek, a ki a nem várt meglepetést meghatottan fogadta. A szelenczét, me-
lyet Czigány földbirtokos meleg szavak kíséretében nyújtott át, a következők vannak bevésve: Kovács György úrnak 
emlékül 1882 évi augusztus hóban Szigligeten mulató hálás tisztelői: Czigány Károly, Herczegh egyet.jogtanar, Gom-
bos járásbíró, Pados orvos, Dunst plébános, Juhos ministeri fogalmazó, Sólyomi, Saaghváry, és Győrffy, Pongrácz föld-
birtokosok. Az ebéd után a nyaraló elé vonult a társaság s a szabadban, gyepes parquetten megkezdődött  mintegy 
d.u. 3 órakor a táncz, mely a kellemes holdvilágos esten éjfélutáni 3 óráig tartott. A hölgyek közül jelen voltak: Gom-
bás Antalné, Herczegh Mihályné, Lippe Vilma bárónő, Ősze Flóra, Saaghváry Ilka, Sólyomi Irma. Király Lujza, Töreki 
Ilka. Az esti órákban többen a Szigliget tetején megmaradt várromokat s az egész tájékot tekintettek meg, mások Ba-
dacsony fele csónakáztak. Este 9 óra volt, mikor a vacsora a hölgyek által hozott válogatott ételekből megkezdődött s 
a toasztok hosszú sorainak ismét csak a táncz vetett véget. A férfiak a Balaton-Füreden kezdeményezett „ Balatoni 
egylet* megalakulását olyan szükségszerű, hézagpótló egyletnek ismertek fel, hogy egy szívvel lélekkel megígérték 
támogatását. A jókedvű társaság csak hajnalban indult haza.” 
 
A „Kisfaludy villa” a mai Petőfi utca 14 szám alatt található. De egy kis magyarázat mindenképpen kell, mert nehogy 
azt gondoljuk, hogy a költő Kisfaludy Sándorról (1772-1844) van szó. Ő ugyan is csak a Csobáncz című költeményében 
írt arról, hogy szeretne Szigligeten élni: 
                            Ha az Istenszerencsét ád,-- Visszahozom szívedet, 
                            S borostyánnal koszorúzva - Viszlek haza, hölgyemet. 
                            Szigligetben fogunk élni,-- Szerelmünkben boldogok, 
                            Hol fészkünkből kirepülni --- Egy könnyen majd nem fogok. 
 
Az újságcikkben írt Kisfaludy rokoni kapcsolatban állt a költővel, ő is Badacsonyban élt, csak egy emberöltővel később. 
Kisfaludy Sándor 1824-ben született. 15 éves koráig a szombathelyi líceumban tanult, majd otthagyta az iskolát, és 
katonának állt. Az 1. számú "Császár" huszárezredben szolgált, mint káplár. 1842-ben kilépett a hadseregből, és foly-
tatta tanulmányait a kőszegi gimnáziumban.  Az 1850-es években császári és királyi járási szolgabíróként tevékenyke-
dett. Neje Niczky Mathild, a házasságból két gyermek született. Ákos (1852-?) aki Meskó Ilonát vette el, házasságból 
Miklós és Mária született. Mivel Miklósnak fiúági örököse nem született, így az ő ágán a Kisfaludy név kihalt. Ákos 
húga, Melánia (1854-1920) Ányos Tivadar hitvese lett, utódai már más vezetéknevet viseltek. Szigligeti házát az 1870-
es években vehette, az 1858-as házszámjegyzékben neve még nem szerepel, de az 1881-es átiratában már igen. A 
másik ok, hogy Jankó Pál és felesége Ihász Terézia, valamint Szép Imre és felesége Ihász Rózsa még a házban éltek 
1866-ban. Szőlőbirtokai az Aranykagylóban, a Réhelyi út és a Külsőhegyi út közötti területen voltak. Kovács György a 
villa előtt lévő házban lakott, valószínű, hogy ő felügyelte a házat és a szőlők körüli munkákat. Így történhetett, hogy 
a Kisfaludy villában fogadhatta a vendégeket. A házat 1879-ben eladta Kisfaludy Szakács Antal szigligeti lakósnak. 
Még egy érdekesség, Kisfaludy unokája Ányos Alice, a szintén Szigligeten szőlőbirtokos, Purgly Pál felesége volt. Kisfa-
ludy Sándor császári és királyi államügyész 1894.június 11-én hunyt el. Badacsonyban a Szent Anna kápolnában, a 
családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 
 

gyűjtötte: Takács József 



  2021. Augusztus                               Szigligeti Harsona                         9. oldal 

Takács József gyűjteményéből 
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